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WyKaz SKrótóW

Źródła prawa

e.k.o.z. – Europejska konwencja o ochronie zwierząt przeznaczonych do 
uboju, sporządzona w Strasburgu dnia 10 maja 1979 r. (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 126, poz. 810)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 
Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 553 z późn. zm.)

k.k. z 1969 r. – ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, 
poz. 94 z późn. zm.)

k.k.s. – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.)

k.k.w. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy 
(Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: 
Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cy-
wilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karne-
go (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)

k.p.w. – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w spra-
wach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 133, 
poz. 848 z późn. zm.)

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788)

k.w. – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.)

nowela grudniowa – ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy – Kodeks wy-
kroczeń (Dz. U. z 1995 r. Nr 6, poz. 29)z 1994 r�
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nowela listopadowa – ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Ko-
deks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589 z późn. zm.)

nowela sierpniowa – ustawa z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
wykroczeń, ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wy-
kroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, usta-
wy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, 
poz. 717 z późn. zm.)

nowela wrześniowa – ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 240, poz. 1431)

p.a.s.c. – ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywil-
nego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)

p.d.g. – ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospo-
darczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

p.o.ś. – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

p.o.w. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lip-
ca 1932 r. – Prawo o wykroczeniach (Dz. U. Nr 60, poz. 572 
z późn. zm.)

pr. bud. – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn�: 
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

pr. łow. – ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.)

pr� przew� – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r� – Prawo przewozowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.)

pr. tel. – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

pr. wod. – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)

pr. zgr. – ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 
Nr 51, poz. 297 z późn. zm.)

p.r.d. – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

r.o.p. – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożaro-
wej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
Nr 109, poz. 719)

r.p.z.w. – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrze-
nia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

r.w.t. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

z 2009 r�

z 1998 r�

z 2011 r�
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u.b.a. – ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 576)

u.b.i.m. – ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez ma-
sowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.)

u.b.ż.ż. – ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywno-
ści i żywienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 
z późn. zm.)

u.c. – ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 
z późn. zm.)

u�d�l� – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

u�d�p� – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

u.d.t. – ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 
Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.)

u.g.b.h. – ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rze-
czypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.)

u.g.h. – ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 
Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)

u.k.k. – ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 
Nr 126, poz. 715 z późn. zm.)

u�k�p� – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 
Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)

u.l. – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)

u.o.h.z. – ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i roz-
rodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 
z późn. zm.)

u.o.p. – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

u.o.p.k. – ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsu-
mentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 
produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

u.o.z. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)

u.o.z.o.z. – ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

u.p.n. – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w spra-
wach nieletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 
z późn. zm.)

u�p�o�l� – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

u.p.z. – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 
z późn. zm.)
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u.r.ś. – ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.)

u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-
czej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

u.s.g. – ustawa z dnia 8 marca 1900 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

u.t. – ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. Nr 230, 
poz. 1370)

u.t.d. – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.)

u.t.p. – ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. 
Nr 91, poz. 740 z późn. zm.)

u.u.c.p.g. – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 
z późn. zm.)

u.u.t. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.)

u.w.t.p.a. – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

u.z.l.z. – ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla 
zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.)

u.z.z.c.l. – ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 
z późn. zm.)

u.z.z.w. – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

czasopisma i oficjalne publikatory 

Apel.-Lub. – Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Lublinie
Biul. PK – Biuletyn Prawa Karnego 
CzPKiNP – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Dz� U� – Dziennik Ustaw
Dz� Urz� KGP – Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji
GP – Gazeta Prawna
GSP – Gdańskie Studia Prawnicze
GSP-Prz. Orz. – Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa
KZS – Krakowskie Zeszyty Sądowe
NP – Nowe Prawo
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSAW – Orzecznictwo Sądów Apelacji Wrocławskiej
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OSN(K) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Izba Karna)
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNPG – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, wydawnictwo Prokuratury 

Generalnej
OSNwSK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, 

Seria A
PiP – Państwo i Prawo
PiŻ – Prawo i Życie
PnD – Paragraf na Drodze
PP – Problemy Praworządności
PPK – Problemy Prawa Karnego
Pr� Bank� – Prawo Bankowe
Prok� i Pr� – Prokuratura i Prawo
Prok. i Pr.-wkł. – Prokuratura i Prawo – wkładka
PS – Przegląd Sądowy
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Sam. Teryt. – Samorząd Terytorialny
SMO – Służba Milicji Obywatelskiej
St. Praw. – Studia Prawnicze
WPP – Wojskowy Przegląd Prawniczy
ZKA – Zagadnienia Karno -Administracyjne
ZN UMK – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ZW – Zagadnienia Wykroczeń

Inne

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny





UStaWa

z dnia 20 maja 1971 r�

Kodeks wykroczeń

(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 106, 
poz. 672, Nr 152, poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. 

Nr 126, poz. 715, Nr 217, poz. 1280, Nr 224, poz. 1340, Nr 230, poz. 1370, 
Nr 240, poz. 1431)
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Część ogólna

Rozdział I
zasady odpowiedzialności

Wybrana literatura: J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykroczeń. Ko-
mentarz, Warszawa 1980; A. Błachnio -Parzych, Pozorny zbieg znamion przestęp-
stwa i wykroczenia a zasada ne bis in idem w orzecznictwie Sądu Najwyższego, 
Palestra 2008, nr 9–10; M. Bojarski, W sprawie społecznego niebezpieczeństwa 
wykroczeń, ZW 1986, nr 3; M. Bojarski, Problemy pogranicza prawa wykroczeń 
i prawa karnego (w:) Problemy współczesnego prawa wykroczeń. Międzynaro-
dowa konferencja, 16–18. X. 1989 r. Przełazy, red. M. Bojarski, Wrocław 1989; 
M. Bojarski, Zasady odpowiedzialności za wykroczenia (w:) Wybrane zagadnie-
nia materialnego i procesowego prawa wykroczeń, ZW 1986, nr 4–5 (wkładka); 
M. Bojarski, W. Radecki, Oceny prawne obszarów stycznych wykroczeń i prze-
stępstw, Wrocław 1989; M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, 
Warszawa 2008; M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, War-
szawa 2011; M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń z komentarzem, War-
szawa 1992; M. Bojarski, Z. Świda, Podstawy materialnego i procesowego prawa 
o wykroczeniach, Wrocław 2002; T. Bojarski, Ewolucja polskiego systemu prawa 
wykroczeń (w:) Rozwój polskiego prawa wykroczeń, red. T. Bojarski, M. Mozgawa, 
J. Szumski, Lublin 1996; T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, 
Warszawa 2003; T. Bojarski, J. Michalska -Warius, J. Piórkowska -Flieger, M. Szwar-
czyk, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2007; Z Gostyński, Prawo wy-
kroczeń w zarysie, Katowice 1987; T. Grzegorczyk, Nowela do prawa wykroczeń. 
Komentarz, Kraków 1999; T. Grzegorczyk, Podstawowe założenia materialnego 
i procesowego prawa wykroczeń (w:) Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia. Przepisy wprowadzające, red. T. Grzegorczyk, Warsza-
wa 2012; T. Grzegorczyk, A. Gubiński, Prawo wykroczeń, Warszawa 1996; T. Grze-
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gorczyk, M. Olszewski, Prawo o wykroczeniach. Zarys, Łódź 1987; A. Gubiński, 
Formy i postacie winy w kodeksie wykroczeń, ZW 1977, nr 3; A. Gubiński, Odpo-
wiedzialność za usiłowanie dokonania wykroczenia, ZW 1976, nr 3; A. Gubiński, 
Okoliczności wyłączające winę, ZW 1976, nr 6, ZW 1977, nr 1; A. Gubiński, Pod-
miotowa strona wykroczenia, ZW 1977, nr 4–5; A. Gubiński, Przedmiotowe znamio-
na wykroczenia, ZW 1977, nr 6, ZW 1977, nr 1; A. Gubiński, Stany konieczności, 
ZW 1976, nr 4–5; A. Gubiński, Wielość czynów a jedność wykroczenia, ZW 1977, 
nr 2; A. Gubiński, W kwestii ustawy względniejszej dla sprawcy, ZW 1973, nr 2; 
A. Gubiński, Wykroczenia ciągłe i trwałe, ZKA 1962, nr 5; A. Gubiński, Wyłącze-
nie bezprawności czynu. O okolicznościach uchylających społeczną szkodliwość 
czynu, Warszawa 1961; A. Gubiński, Zasady odpowiedzialności w prawie wykro-
czeń, ZW 1980, nr 5; A. Gubiński, Zasady odpowiedzialności za wykroczenie (po-
stacie popełnienia wykroczenia), ZW 1976, nr 2; A. Gubiński, Zjawiskowe postacie 
wykroczenia, ZW 1972, nr 4–5; A. Gubiński, Prawo wykroczeń, Warszawa 1985; 
T. Kaczmarek, O elementach wyznaczających treść społecznej szkodliwości czynu 
zabronionego i jej stopień (ekspozycja problemów spornych) (w:) A. Michalska-
-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska -Flieger, Teoretyczne i praktyczne proble-
my współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi 
Tadeuszowi Bojarskiemu, Warszawa 2011; W. Kotowski, Kodeks wykroczeń. Ko-
mentarz, Kraków 2004; W. Kotowski, B. Kurzępa, Wykroczenia pozakodeksowe. 
Komentarz, Warszawa 2008; E. Kunze, Przygotowanie a usiłowanie, WPP 1900, 
nr 3; B. Kurzępa, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2008; W. Łuniewski, 
Stan wyższej konieczności a zasada proporcjonalności dóbr, Palestra 2002, nr 3–4; 
W. Marcinkowski, Materialnoprawna i procesowa problematyka idealnego zbie-
gu przestępstwa i wykroczenia, WPP 2003, nr 3; W. Marcinkowski, Zbieg prze-
stępstw i wykroczeń drogowych, WPP 2004, nr 1; A. Marek, Materialna definicja 
wykroczenia, ZN UMK, Prawo X, Toruń 1973; A. Marek, Niedokończona reforma 
prawa wykroczeń (w:) Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa 
karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskie-
mu, red. A. Michalska -Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska -Flieger, Lublin 2011; 
A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2008; A. Marek, 
Regulacje prawne dotyczące drobnych czynów karalnych (wykroczeń) w państwach 
Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, ZW 1988, nr 5; A. Marek, 
Zbieg przestępstw i wykroczeń, NP 1970, nr 9; A. Marek, J. Satko, Okoliczności wy-
łączające bezprawność czynu. Przegląd problematyki, orzecznictwo (SN 1918–99), 
piśmiennictwo, Kraków 2000; I. Nowicka, Wykroczenia będące czynami przepo-
łowionymi w ujęciu prawnym i kryminologicznym, Szczytno 2010; M. Olszewski, 
Jednoczynowy zbieg przestępstwa i wykroczenia, NP 1972, nr 4; M. Olszewski, 
Wykroczenia trwałe, ZW 1989, nr 3; W. Radecki, Normatywne ujęcie wykroczenia, 
Prok. i Pr. 2003, nr 2; W. Radecki, Zbieg przestępstwa i wykroczenia, ZW 1977, 
nr 2; W. Radecki, Zbieg wykroczeń i zbieg przepisów, ZW 1977, nr 1; J. Raglew-
ski, Konstrukcja tzw. przepołowionych czynów zabronionych (w:) A. Michalska-
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-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska -Flieger, Teoretyczne i praktyczne problemy 
współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Ta-
deuszowi Bojarskiemu, Warszawa 2011; J. Skupiński, Model polskiego prawa o wy-
kroczeniach, Ossolineum 1974; K. Szmidt, Zbieg przestępstwa prowadzenia pojaz-
du w stanie nietrzeźwości z niektórymi typami wykroczeń, Prok. i Pr. 2001, nr 11; 
D. Szumiło -Kulczycka, Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004; S. Waltoś, 
Konsekwencje prawne zbiegu znamion przestępstwa i wykroczenia w czynie spo-
łecznie niebezpiecznym, PiP 1970, z. 11; Z. Wiernikowski, Działanie w granicach 
uprawnień lub obowiązku prawnego, jako okoliczność wyłączająca bezprawność 
czynu, PiP 1987, z. 3; J. Wojciechowski, Kodeks wykroczeń. Komentarz. Orzecz-
nictwo, Warszawa 2005.

art. 1 . [Warunki odpowiedzialności za wykroczenie]
§ 1. odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia 

czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie 
jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny 
do 5000 złotych lub nagany.

§ 2. nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie 
można mu przypisać winy w czasie czynu.

1. Wykroczenia to, najogólniej ujmując, drobne naruszenia prawa. Mogą 
to być naruszenia nakazów lub zakazów administracyjnoprawnych, ale wykro-
czenia mogą mieć także charakter deliktów kryminalnych. W niektórych syste-
mach prawnych nie są one w ogóle wyodrębniane jako kategoria odrębnych czynów 
zabronionych i w zakresie deliktów kryminalnych oznaczają wówczas najdrob-
niejszą postać określonego występku (tak np. w systemie anglo-amerykańskim), 
w innych stanowią, obok zbrodni i występków, trzecią kategorię przestępstw (tak 
np. w systemie francuskim; zob. też np. J. Pradel, Wykroczenia w prawie francuskim 
(w:) Rozwój polskiego prawa wykroczeń, red. T. Bojarski, M. Mozgawa, J. Szumski, 
Lublin 1996, s. 184–190) lub uznawane są jedynie za naruszenia administracyjne 
(porządkowe) i ścigane w systemie karnoadministracyjnym (np. w Austrii, a obec-
nie także w Niemczech, gdzie po 1968 r. ograniczono je do tzw. przekroczeń po-
rządkowych, zwanych Ordnungswidrichkeiten, czy w Portugalii, w której reformy 
w tym kierunku dokonano w latach 1979–2006; zob. też A.R. Światłowski, Jedna 
czy wiele procedur karnych. Z zagadnień wewnętrznego zróżnicowania form po-
stępowania karnego rozpoznawczego, Sopot 2008, s. 148–150).

W polsce po 1918 r. przyjęto model karno-administracyjny (orzekanie 
przez organy administracji „w zastępstwie sądów”, czyli z możliwością żądania 
przez ukaranego skierowania sprawy do sądu; zob. rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-administracyj-
nem, Dz. U. Nr 38, poz. 365 z późn. zm.), a wśród wykroczeń – normowało je 
następnie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. 
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– Prawo o wykroczeniach (Dz. U. Nr 60, poz. 572 z późn. zm.) – dominowały 
wówczas naruszenia administracyjne (zob. T. Bojarski, Ewolucja…, s. 14–15; 
tegoż, Polskie prawo…, s. 22–24; T. Grzegorczyk, A. Gubiński, Prawo wykro-
czeń…, s. 15–19).

Po ii wojnie światowej w 1951 r. do orzekania w tym zakresie powołano 
kolegia karno-administracyjne, jako organy społeczne usytuowane przy orga-
nach ówczesnej władzy terenowej, a stan ten zaakceptowała także ustawa z dnia 
20 maja 1971 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 12, 
poz. 116 z późn. zm.). Dopiero po 1990 r. kolegia te, jako tzw. kolegia ds. wykro-
czeń, usytuowano przy sądach rejonowych (zob. T. Grzegorczyk, Kodeks postępo-
wania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 1995, s. 48), co potwier-
dzono jeszcze w ustawie z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
wykroczeń, ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy 
o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy – Kodeks pracy i niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 717 z późn. zm.), dostosowującej kodeksy wy-
kroczeniowe do nowych kodyfikacji karnych z 1997 r. (zob. art. 2 pkt 1 tej nowe-
li i np. T. Grzegorczyk, Nowela…, s. 53–54), zaś nowa ustawa z dnia 24 sierpnia 
2001 r� – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn�: Dz� U� 
z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.) zniosła je i przekazała orzecznictwo 
w sprawach o wykroczenia sądom (zob. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2012; J. Lewiński, Kodeks po-
stępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2011), doprowadza-
jąc do usądowienia tej sfery prawa. Dostrzegalna jest jednak od pewnego czasu 
tendencja przekazywania niektórych wykroczeń do sfery karno -administracyjnej, 
a więc wyjmowania ich spod orzecznictwa sądów powszechnych (zob. szerzej 
D. Szumiło -Kulczycka, Prawo…, s. 110 i n.; M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks 
wykroczeń. Komentarz…, 2011, s. 17–28), których procedura zapewnia większe 
gwarancje procesowe.

W okresie powojennym wprowadzono jednak do prawa wykroczeń wie-
le czynów o charakterze naruszeń kryminalnych, co następowało na drodze 
rozwarstwiania dotychczasowych przestępstw, czyli depenalizacji niektórych 
zachowań przez ich kontrawencjonalizację, tzn. przesuwanie ich do sfery pra-
wa wykroczeń (zob. M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz…, 
2011, s. 14–17; I. Nowicka, Wykroczenia…, s. 41–87, J. Raglewski, Konstrukcja 
tzw. przepołowionych czynów zabronionych (w:) A. Michalska -Warias, I. Nowi-
kowski, J. Piórkowska -Flieger, Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego 
prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Bojar-
skiemu, Warszawa 2011, s. 288 i n.). Doszło w ten sposób do tzw. przepołowienia 
czynów karalnych, w efekcie czego formalnie spadała wówczas liczba popełnia-
nych przestępstw. Zostało to dokonane zwłaszcza ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do orzecznictwa 
karno-administracyjnego (Dz. U. Nr 23, poz. 149), przesuwającą do tej sfery m.in. 
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drobne czyny przeciwko mieniu czy drobne oszustwa w handlu, ale stan ten prze-
jęła także, utrzymała i utrwaliła ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykro-
czeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.).

Zmian tego typu dokonywano też później, w tym i po 1990 r. Przepołowienie 
następowało tu bądź przez wprowadzanie znamion ocennych, wyodrębniających 
w ten sposób określone zachowania ze sfery prawa karnego (np. „znieważanie” 
narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej jest przestępstwem z art. 133 k.k., ale „oka-
zywanie lekceważenia” narodowi lub Rzeczypospolitej Polskiej – tylko wykro-
czeniem z art. 49 § 1 k.w., zaś publiczne nawoływanie do popełnienia przestęp-
stwa lub pochwalanie go przestaje być przestępstwem z art. 255 k.k. i staje się 
wykroczeniem z art. 52a k.w., gdy „zasięg czynu lub jego skutki nie były znacz-
ne”), bądź przez uwzględnianie zróżnicowanych pojęć prawnych (np. prowadze-
nie pojazdu mechanicznego „w stanie po użyciu alkoholu” jest wykroczeniem 
z art� 87 k.w., ale już w „stanie nietrzeźwości” – przestępstwem z art� 178a k.k.), 
bądź też przez – co budzi większe kontrowersje – wyrażoną w kwocie pienięż-
nej wartość przedmiotu czynu lub wysokość wyrządzonej szkody (w ten sposób 
wyodrębniono już w 1966 r. z grona przestępstw m.in. wykroczenia kradzieży, 
kradzieży drzewa z lasu, paserstwa, uszkodzenia cudzego mienia czy oszustwa 
w handlu – zob. art. 119, 120, 122, 124 i 134).

zabiegi takie są zresztą nadal aktualne. Ich przykładem może być uzupeł-
nienie przez Ministra Sprawiedliwości – przekazanego mu wiosną 2012 r., opraco-
wanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego – projektu zmian kodeksu 
postępowania karnego, obejmującego też m.in. kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia, a także kodeks karny i kodeks wykroczeń, obecnie już w Sejmie 
(druk sejmowy nr 870). Proponowane zmiany w prawie karnym sensu largo po-
legają na dodaniu: 
 1) przepisu skreślającego w kodeksie karnym w art. 178a jego § 2 (przestępstwo 

prowadzenia w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny) i uzu-
pełnienie zmian w kodeksie wykroczeń przez dodanie do art. 87 nowego § 1a, 
przyjmującego, iż powyższe zachowanie będzie wykroczeniem z zagrożeniem 
jak w art. 87 § 1 k.w., a ponadto 

 2) przepisów zwiększających, we wskazanych wyżej art� 119, 120, 122 i 124 k.w., 
wysokości kwot rozgraniczających przestępstwo od wykroczenia, z sugestią, 
by na gruncie kradzieży (art. 119) i uszkodzenia mienia (art. 124) było to już 
nie 250 zł, lecz 1000 zł, przy kradzieży drzewa z lasu (art. 120) nie 75 zł, ale 
300 zł, przy paserstwie (art. 122), w zależności od czynu, z jakiego pochodzi 
jego przedmiot, odpowiednio 1000 i 300 zł (zob. T. Grzegorczyk, Podstawowe 
kierunki projektowanych zmian procedury karnej, PiP 2012, nr 11, s. 14–15). 
2. W konsekwencji wykroczenia w Polsce w obecnym stanie prawnym obej-

mują zarówno naruszenia o charakterze administracyjnym, jak i w szerszym niż 
ongiś zakresie naruszenia o charakterze kryminalnym. Wykroczenia pozosta-
ją jednak nadal odrębną od przestępstw kategorią czynów zabronionych. Są 
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